A LES PROFUNDITATS DEL MEU ESTOIG
Riiiing!! Com cada dia de dilluns a divendres em sona el despertador
per anar a l’escola.
- Hola em dic Ariadna, tinc nou anys i vaig a 4t de primària.

Dilluns: estic a classe de català i la Marta em diu:
- Ariadna, agafa la goma per esborrar el guixot!
I jo busco la goma i em trobo una goma amb forma de Rússia de la
col·lecció de la meva mare i... de sobte em trobo a Rússia.
- Brrr!! Quin fred que fa!
De sobte em venen unes persones i em diuen “rpnbet” “hola”.
- Quin fred!! Me’n vaig cap a la classe!

Dimarts: estic a classe de castellà i el Jordi ens diu: “coged todos el
lápiz para hacer una expresión escrita”. I jo busco el llapis i em trobo una
pedreta i penso, penso, penso.... ja ho sé! És un trosset del mur de Berlin i
unes persones m’expliquen la història de Berlin i comença així: hi havia una
vegada dos països separats, i una nit del 14 d’agost del 1961 es va aixecar
un mur entre Berlin de l’Est i Berlin de l’Oest... i de sobte sento: “Ariadna,
¿dónde está el lápiz?” Però aquí sí que m’hagués quedat.

Dimecres: estic a classe d’anglès i el Jaume ens diu: “tip the pencil!” I
jo buscant la maquineta em trobo un cable i penso, penso, penso.... ja ho
sé! El cable de la feina del meu pare. I em trobo a la feina del meu pare.
Ooooh que guai!! Em trobo tot ple de robots pintant cotxes. Aquí sí que em
quedo!!! Però de sobte sento: “Ariadna! You are pointing on the table”

Dijous: estic a classe de matemàtiques i la Marta ens diu: “Agafeu el
regle per fer un quadrat.” I jo buscant el regle i em trobo uns pals xinos i
penso, penso, penso... Oooh! Ja ho sé, les baquetes de bateria del Marc, el
meu germà... i de sobte em trobo a la classe de bateria del Marc i

m’ensenyen molts ritmes, però de sobte sento: “Ariadna, estàs trencant el
regle.”
Divendres: estic a classe de piano i la Clàudia em diu: “Ariadna, em
pots donar un clip per ajuntar aquestes pàgines, si us plau?”
I jo li vaig contestar: -Ara vaig a buscar dins el meu estoig.
I busco i em trobo un piano de Hamma, començo a pensar,i...
-Ja ho sé! Em recorda a la meva besàvia que va morir fa un any, quan
jo tenia 8 anys.
I a més compartíem moltes coses, com per exemple: el piano. I també
vaig anar a la Sagrada Família amb ella. Tinc també tants records amb ella...
Però de sobte sento: “Ariadna a on està el clip? Va, corre que s’acaba
la mitja hora!”
Aaala! Ara que m’ho passava bé haig de tornar!
Però m’enrecordo d’una cosa: a la meva besàvia li encantava que li
toqués la cançó de “Imagine” i llavors li vaig dir a la Clàudia:
- Podem tocar la cançó de “Imagine”?
- D’acord, però ràpid – em va dir.
I la vaig començar a tocar....

ARIADNA LEÓN
4t de primària

MC DONALS
Amb una hamburguesa rimaré,
però quetxup o maionesa necessitaré,
però llavors serà enciam
el que voldré.

A un Mc Donals aniré
I treball demanaré,
Però la recepta no la diré
i triomfaré.

La gent vindrà,
ben contenta estarà
un premi a mi em donaran
i amb la M de Mc Donals
molt bé em posaran.

VÍCTOR LÓPEZ
4t de primària

ELS COLORS
T’imagines un món blanc i negre?
Creu-me seria com si faltessin la sal i el pebre
si nosaltres estiguéssim allà
hauríem d’imaginar
que amb una petita cera de colors
el món poguéssim pintar.
Els arbres blaus,
Així per la nit podrien pujar gripaus;
El mar el vull fer de verd turquesa
per no portar el fanal amb la llum encesa.
El cel groc fluix potser
així de tothom veuria bé;
de rosa podrien ser les vaques,
quedarien molt més maques.
I què hi ha de l’Arc de Sant Martí?
D’un color només, no quedaria bé,
de dos colors potser...
No! El deixem així.
De tots colors ha de der!
JÚLIA ARMENTER
4t de primària

L’ESQUELET ENTREMELIAT

Hi havia una vegada una família, eren quatre, dos nens, un pare i
una mare. Els nens estaven estudiant el cos humà i els pares van haver de
comprar un esquelet (era de plàstic) perquè estudiessin però el que no
sabien era que l’esquelet era màgic.
Cada nit ell es movia i ho tocava tot, quan es despertaven tots, ho
trobaven fet un desastre.
Una nit els nens van fer veure que estaven dormint i van veure que
l’esquelet destrossant-ho tot i al dia següent ho van dir als pares. Els pares
no s’ho van creure, però els nens insistien. Fins que els pares van ficar
càmeres i a la nit quan tots estaven dormint l’esquelet es va moure i les
càmeres el van captar i al dia següent els pares van mirar les càmeres i van
veure l’esquelet quiet i li van dir:
-Esquelet t’hem vist per les càmeres, ens has de dir el teu secret!
I l’esquelet va contestar:
-D’acord he estat jo qui ho ha tirat tot.
-No passa res però no ho tornis a fer, d’acord?
-D’acord-. Va dir.
I no ho va tornar a fer mai més i ara li diuen l’esquelet entremaliat.

ANDREA REGALES
4t de primària

EL REI HAMBURGUESA

En un plat de Mc Donals molt, molt apetitós, hi vivia un grapat de
patates fregides, refrescos de cola, amanida i uns quants superherois que
donen en el mini pack... Tots vivien molt bé, feien festes, es banyaven en
els gots de refrescos, jugaven a tennis amb boles de paper i tenien el millor
jugador del món, en ... Patata Jr!
Però hi havia el Rei Hamburguesa, el Rei no passava per un bon
moment, tothom es queixava d’ell i li donaven l’esquena perquè no deixava
ballar, cantar, jugar... Un dia, el Rei va dir:
- A partir d’avui podrem ballar, jugar, cantar.
Tothom es va alegrar i també va deixar que l’equip Mc Donals jugués
a la Copa del Refresc. Però hi havia un petit tros de patata que li va dir:
-Rei Hamburguesa?
-Què? -va dir el Rei.
-És que ... doncs... Algú m’ha robat el meu nino del Súper Patata!!!!
-Tranquil!! Va dir el Rei.
Llavors el Rei va anar a buscar el lladre, però resulta que....
Estava sota el llit del nen. El Rei Hamburguesa es va enrabiar una
mica, però va saber superar-ho.
A l’acabar el dia, el Rei Hamburguesa i tot el plat, se’n van anar a
dormir i us recomano no imaginar-vos el que passarà el pròxim dia!!

MYLOS PUIGARDEU
4t de primària

